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পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আ�াহর নােম শুরু করিছ 

 

সকল �শংসা সবর্শি�মান আ�াহর এবং শাি� ও অনু�হ বিষর্ত েহাক সবর্ে�� নবী, আমােদর পথ 

িনেদর্শক মুহা�দ (সঃ) এবং তাঁর পিরবার ও সাহাবীেদর উপর এবং যারা তাঁর েদখােনা পথ অনুসরণ 

কের চেল েশষ িদবস পযর্� তাঁেদর �িত। 

আ�াহর শাি� ও ক্ষমা বিষর্ত েহাক আমার েসই সকল মুসিলম েবানেদর �িত যােদর অ�রসমূহ আ�াহ 

(সুবঃ)  �ীেনর �িত অনুর� আৎমসমপর্নকারী এবং আ�াহর (সুবঃ) দুিনয়ায় আ�াহর �ীনেক �িতি�ত 

েদখেত বয্াকুল, আমার েসই সকল মুসিলম েবানেদর �িত যােদর অ�র আজ বয্িথত হেয় আেছ আ�াহর 

�ীেনর অবমাননা, অপ�চার, অপবয্বহার সহয্ কের। 

আ�াহর ই�ায় পৃিথবীর িবিভ� জায়গায় আ�াহ (সুবঃ) আমােদর ি�য় িকছু ভাইেদরেক অনুগৃিহত 

কেরেছন িবেশষ স�ান ও মযর্াদা দােনর মাধয্েম। যারা তাঁর পেথ িজহাদ কের �ীনেক সাহাযয্ কেরেছন 

এবং তাঁর বাণীেক উে� তুেল ধরেত িনেজেদর জান ও মাল িদেয় েসৗভাগয্বান হওয়ার েতৗিফক লাভ 

কেরেছন, যারা শত পরীক্ষা এবং কিঠন পিরি�িতর স�ুখীন হওয়া সে�ও এই �ীনেক সাহাযয্ করেত �াি� 

এবং অলসতা েদখান না এবং সকল পিরি�িতেত িনেজেদর ঈমােনর দৃঢ়তােক ধের রাখেত এবং আরও 

উ� করেত ব�পিরকর। 

আমােদর অেনক েবােনরা আ�াহর �ীনেক সাহাযয্ করার লেক্ষয্ তােদর ি�য়জন �ামী, পু� এবং ভাইেদর 

কুরবািন কেরেছন। যােদর অেনেকই আহত হেয়েছন, শাহাদােতর মযর্াদা লাভ কেরেছন। আ�াহ (সুবঃ) 

তাঁেদর উৎসেগর্র বারাকােত মুসিলম উ�াহেক পৃিথবীর িবিভ� �া�ের িবজেয়র মুেখামুিখ হওয়ার েতৗিফক 

িদেয়েছন।  

আ�াহ (সুবঃ) তাঁর েকারআেন বেলনঃ 

“েতামােদর িক এই ধারণা েয, েতামরা জা�ােত চেল যােব, অথচ েস েলাকেদর অব�া অিত�ম করিন 

যারা েতামােদর পূেবর্ অতীত হেয়েছ। তােদর উপর এেসেছ িবপদ ও ক�।” 

আর এমিনভােব িশহিরত হেত হেয়েছ যােত নবী ও তার �িত যারা ঈমান এেনিছল তােদর পযর্� একথা 

বলেত হেয়েছ েয, কখন আসেব আ�াহর সাহাযয্। েতামরা শুেন নাও আ�াহর সাহাযয্ একা� িনকটবতর্ী।  

আ�াহর অেশষ দয়ায় আমােদরও সুেযাগ এেসেছ েসই সকল মুজািহদা, মুহািজরা এবং িব�াসীেদরেক 

আমােদর আদশর্ িহেসেব �হন কের, তােদর জীবেনর ঘটনাগুেলা েথেক উপেদশ ও গভীর �ানেক 

আমােদর পােথয় িহেসেব িনেয়, আ�াহর �ীন �িত�ার কােজ সাহাযয্ কের আ�াহর(সুবঃ) স�ি� লাভ 

করার সুবণর্ সুেযাগেক কােজ লাগােনার । 



 

আ�াহ (সুবঃ) জীবেনর িবিভ� ধােপ ধােপ তাঁর ি�য় বা�ােদরেক িবিভ� সুেযাগ দােনর মাধয্েম তােদর 

মযর্াদােক উ�ীত কেরন এবং তাঁেদরেক জা�ােতর িদেক এিগেয় িনেয় যান। আমরা আমােদর ভাই, �ামী 

এবং পু�েদরেক আ�াহর �ীন �িত�ার লেক্ষয্ ইসলােমর সেবর্া� চুড়া, সেবর্া� আমল িজহােদর �িত 

ভালবাসা জা�ত করার মাধয্েম মুসলমানেদর ভূিম ও তােদর স�দ রক্ষা এবং দখলদারেদর েথেক েসগুেলা 

উ�ার করেত তােদরেক উ�ু� করেত পাির।  

ইসলােমর শ�রা মুসলমানেদর ভূিমগুেলােত েযনৃশংসতা ও পাশিবকতা চািলেয়েছ এবং এর স�দগুেলােক 

লু�ন করেছ, তার িবরুে� আমােদর ঘরগুেলােত আমরা িনেজেদর মাহরামেদরেক জািগেয় তুলেত পাির। 

আ�াহর িবধান অনুযায়ী বতর্মান ে�ক্ষাপেট �েতয্ক মুসিলম পুরুষ ও মিহলার জনয্ িজহাদ হে� ফরেজ 

আইন। িক� মুসিলম মিহলােদর জনয্ যু� করেত মাহরাম �েয়াজন। িক� আমােদর �ীেনর ফরজ দািয়� 

েথেক িবরত থাকা উিচত নয়। 

অতীত েদখেল আমরা েদখেত পাই েয আমােদর অেনক েবান ঘের েথেকও িজহােদর পূনর্ হক আদায় 

কেরেছন িনেজেদর সেবর্া� তয্াগ �ীকার কের, �ামী ও স�ানেদর উৎসগর্ করার মাধয্েম। এমিন একিট 

ঘটনাঃ 

“সােবত হইেত বিনর্ত িতিন বেলন, যখন িসলাহর �ী মুয়াযার িনকেট এই সংবাদ আিসল েয, িপতা পু�েক 

অ�গামী কিরয়া বিলয়ােছন, অ�সর হও এবং পূেণয্র আশা কর। েস িনহত হইল অতঃপর িপতা ও িনহত 

হইেলন তখন মিহলাগন তাহার িনকেট আিসল। িতিন বিলেলন, যিদ েতামরা আমার িনকট এই জনয্ 

আিসয়া থাক েয আমােক আ�াহ েয স�ান দান কিরয়ােছন উহার জনয্ মুবারকবাদ িদেব তা হইেল ভােলা 

কথা অনয্থায় িফিরেয় যাইেত পার” (িকতাবুল িজহাদ হািদস: ১৫৫)  

আমরাও আমােদর দািয়�গুেলােক িবিভ� ভােব আদায় করেত পাির। আমরা িনেজেদরেক মুজািহদেদর 

সাহাযয্ করায় িনেয়ািজত রাখেত পাির।  

তােদর তথয্ আদান-�দােন �েয়াজনীয় সহেযািগতা করেত পাির।  

তারা আমােদরেক েয কাজিট করেত বলেব তা পুেরাপুিরভােব আদায় করেত পাির।  

তােদর িনরাপৎতার বয্াপাের সজাগ দৃি� রাখেত পাির।  

তােদরেক আিথর্ক ভােব সহেযািগতা করেত পাির।  

�েয়াজনীয় েসবা এবং পরামশর্ িদেয় তােদরেক সাহাযয্ করেত পাির।  

অেনক েবানেকই লক্ষয্ করা যায় েয তারা ও আ�াহর �ীনেক ভালবােসন এবং িকছু করেত চান িক� 

তারা েয উপােয় তা করার েচ�া কেরন তা মূলত �ীেনর েকান উপকােরই আেসনা। আমােদরেক িচ�া 

করেত হেব �ীেনর উপকােরর জনয্ েকান কাজিট অ�ািধকার পােব এবং িকভােব আমরা িনেজেদরেক 

তােত িনেয়ািজত করেত পারব।  

আমােদর িনয়ত রাখেত হেব আ�াহর �ীেনর আনসার হওয়ার সামানয্ েছাটখাট �েয়াজন পূরণ বা বড় 

েকান দািয়� পালেনর মাধয্েম আমরাও েপেত পাির মিদনার আনসারেদর মযর্াদা এবং আ�াহর (সুবঃ) 

ভালবাসা যারা িনি�র্ধায় �হণ কেরিছেলন ম�া েথেক িহজরত কের আসা মুহািজর ভাই-েবানেদর এবং 

তাঁেদর জনয্ তয্াগ কেরিছেলন িনেজেদর ি�য় েথেক ি�য়তর ব�ও। 



 

আমােদর ঘরগুেলােত মুসািফর এবং মুহািজরেদর িনরাপৎতার বয্ব�া করার মাধয্েম তােদর কােজর সুেযাগ 

কের িদেত পাির। তােদর জনয্ খাবােরর বয্ব�া করেত পাির। অসু�তায় িচিকৎসার বয্ব�া করেত পাির। 

েকান মুহািজর এবং মুজািহেদর পিরবারেক আ�য় দােনর মাধয্েম আনসােরর ভূিমকা পালন করেত পাির। 

সাধয্ানুযায়ী তােদর �েয়াজন পূরণ করেত পাির। এেক্ষে� হািদেস বিণর্ত আনসার মুহািজরেদর ঘটনাবলী 

আমােদর জনয্ সহায়ক ভুিমকা রাখেব। আ�াহর রসুল (সঃ) আনসার ও মুহািজরেদর জনয্ আ�াহর 

িনকট ক্ষমা �াথর্না কেরেছন।  

আ�াহ (সুবঃ) েকারআেন বেলন: 

“যারা ঈমান এেনেছ িহজরত কেরেছ আ�াহর রা�ায় িজহাদ কেরেছ আর যারা তােদরেক আ�য় িদেয়েছ, 

সাহাযয্-সহেযািগতা কেরেছ তারাই �কৃত ঈমানদার তােদর জনয্ আেছ ক্ষমা আর স�ানজনক জীিবকা। 

(সূরা আনফাল-৭৮) 

েবােনরা আমার,  

নারীেদর মূল দািয়� হল তার ঘের। রাসুলু�াহ (সঃ) বেলন ‘নারী তার �ামীর গৃেহর ও স�ােনর 

দািয়�শীল, এজনয্ েস আ�াহর িনকট িজ�ািসত হেব’ (মুসিলম, িমশকাত ৩৬৮৫) 

স�ান লালন-পালেনর সময় মূল দািয়� পালন করেত হয় মােক। আর �থম িশক্ষাও মােয়র কাছ 

েথেক েপেয় থােক। মােয়র েদয়া িশক্ষাই তার উপর েবিশ �ভাব েফেল। আমােদর স�ানেদর িনকট 

মুজািহদেদর গুরু� তুেল ধরা আমােদর �ধান কাজ। তােদর মেন মুজািহদেদর �িত ভালবাসা সৃি� করা, 

তােদর েগাপন িবষয় গুেলা রক্ষা করা, মুজািহদেদর িবিভ�ভােব সাহাযয্ সহেযািগতা করার মানিসকতা 

ৈতির করা আমােদরই দািয়�। তােদরেক সিঠক �ীিন িশক্ষা িদেয় আ�াহর ৈসিনক িহেসেব গেড় েতালা 

এবং তােদর সামেন জীবন ও মৃতুয্র উে�শয্ �� কের েদওয়া। আ�াহর স�ি� েখাঁজার লেক্ষয্ আ�াহর 

�ীন �িত�ার জনয্ িজহােদর কােজ আৎমিনেয়াগ করাই তােদর মূল লক্ষয্। তােদরেক বুিঝেয় িদেত হেব 

েয, দুিনয়ােত ভাল েরাজগার করা সুখ উপেভাগ করাই তােদর েবঁেচ থাকার উে�শয্ নয় বরং আ�াহর 

ইবাদেতর মাধয্েম আ�াহর স�ি� লাভই মূল উে�শয্ যার সেবর্াৎতম মাধয্ম হল আ�াহর রা�ায় িজহাদ 

করা। িনেজেদর শি� ও সময়েক আ�াহর রা�ায় বয্য় এবং সেবর্া� বয্বহার কের িবজয় অথবা শাহাদাত 

লাভ করন। 

েবােনরা, আমরা সকেলই জািন �ীেদর �ারা �ামীরা অেনকাংেশই �ভািবত। �ী-স�ানেদর 

�েয়াজন পূরণ এবং তােদর আৎমস�ি�র জনয্ নাজািন �ামীরা কত কাঠ খড় েপাহায়। অথচ �ীেদর 

সামানয্ আৎমতয্াগ সুেযাগ কের িদেত পাের তােদর �ামীেদর শি�, �ম ও সময়েক আ�াহর রা�ায় বয্য় 

করার যা িকনা আ�াহর স�ি� লােভর সেবর্াৎতম উপায়। যা আমােদরেক িদেত পাের একজন 

আৎমমযর্াদাশীল মুজািহদ �ামীর �ী হওয়ার েসৗভাগয্, একজন মুজািহদার স�ান। যার অবতর্মােন 

আমােদর স�ােনরা  তােদর অ�ের লালন করেত পাের একজন মুজািহদ িপতার আদশর্ িযিন দুিনয়ার 

েকান লােভর আশায় নয় বরং আ�াহর �ীনেক উঁচু করার জনয্ এবং তার স�ানেদরেক, ভিবষয্ৎ 

�জ�েক মুসিলম িহেসেব মাথা উঁচু কের েবঁেচ থাকার পথ কের িদেত িনেজর সেবর্া� তয্াগ �ীকার কের 

িগেয়েছন।  

একবার িচ�া করুন এটা িক েকান ধন স�েদর মাধয্েম পাওয়া স�ব?  আমরা যিদ লক্ষয্ কির 

পৃিথবীর িবিভ� �া�ের মুজািহদেদর সাফেলয্র ঘটনাগুেলা তাহেল আমরা লক্ষয্ করব েয, এর িপছেন 

আমােদর েবানেদর িবশাল আৎমতয্াগ রেয়েছ। কারন তারা যিদ িনেজেদর �ামী, স�ান, ভাইেদর আ�াহর 



 

রা�ায় েবর হেত না িদেতন, িনেজর হক আদায় এবং �েয়াজন পূরেণ তােদরেক ঘের আটেক রাখেতন, 

তাহেল িকভােব ভাইেয়রা েবর হেতন দুিনয়ার সব িপছুটান িপছেন েফেল? যিদও এর ফেল অেনক সময়ই 

েবানেদর জীবন ধারণ করেত অেনক ক� হে� এবং তােদর �ামী-স�ান ও িপতা-ভাইেদর হারাে�। 

িক� তারপরও আ�াহর ই�ায় েবােনরা অসীম ৈধযর্য্, অিবচলতা, সাহিসকতা এবং সংযেমর সিহত 

দুিনয়ােক পিরতয্াগ কের এবং আিখরাতেক ভালেবেস দৃঢ় রেয়েছন। 

 সময় এেসেছ আপনার, আমারও আ�াহর �ীেনর জনয্ িকছু কের িনেজেদর আিখরাতেক গুিছেয় 

েনওয়ার, আ�াহর স�ি� েখাঁজার। এেক্ষে� আমােদরেক উৎসাহ েযাগােত পাের উ�ু ইবরািহেমর িবখয্াত 

কািহনী: 

মুজািহদ কমা�ার আ�ুল ওয়ািহদ িবন যািয়দ আল-বাসির (রহ) িজহােদ উ�ু� কের একিট ভাষণ 

িদেলন। ে�াতােদর মােঝ উ�ু ইবরািহম উপি�ত িছেলন। আ�ুল ওয়ািহদ জা�ােতর অপরুপ কুমারী রমণী 

হুরেদর িনেয় আেলাচনা করেলন। হুরেদর বণর্না শুেন উ�ু ইবরািহম (রহ) দাঁিড়েয় েগেলন এবং আ�ুল 

ওয়ািহদেক বলেলন আপিন আমার েছেল ইবরািহমেক েচেনন ও জােনন েয, বসরার গণয্মানয্ বয্ি�বগর্ 

তােদর একিট কনয্ােক তার সােথ িবেয় িদেত আশা কের িক� আিম তােদর ��ােবর বয্াপাের একমত 

হেত পািরিন। িক� আপনার বিণর্ত েমেয়িটেক আমার পছ� হেয়েছ, আিম তার সােথ আমার পুে�র িববাহ 

িদেত পারেল খুিশ হব। আপিন িক দয়া কের আমােক আর একবার তার বণর্না িদেবন? 

আ�ুল ওয়ািহদ িবন (রহ) তখন পুনরায় হুেরর বণর্না িদেলন, উ�ু ইবরািহম বলেলন আিম 

আমার েছেলেক এই েমেয়র সােথ িবেয় িদেত চাই এবং তার জনয্  েমাহরানা বাবদ েতামােক ১০, ০০০ 

(দশ হাজার) িদরহাম িদি�, তুিম আমার েছেলেক েতামার সােথ এই ৈসনয্বািহনীেত িনেয় যাও যােত েস 

একজন শহীদ িহেসেব িনহত হেত পাের এবং আমার জনয্ েশষ িবচােরর িদেন সুপািরশ করেত পাের। 

েছেল যুে� যাওয়ার সময় িবদায় েবলা তার কপােল চুমু িদেয় বলেলন আ�াহ েযন আমােদরেক েশষ 

িবচােরর িদন বয্তীত একি�ত না কেরন। 

আমােদরেক ভুেল েগেল চলেব না েয স�ানেদর বয্াপাের আমরা দািয়�শীল, আমােদরেক জবাবিদিহ 

করেত হেব। 

একবার িচ�া করুন, আমােদর িকছু ৈধযর্য্, দুিনয়ািবমুখতা, তয্াগ, সংযমশীলতা, সাহিসকতা যিদ আমােদর 

�ামী স�ানেদর িজহাদ �িত উৎসাহ উ�ীপনা এবং মেনাবল সৃি� কের তেব েয �িতদান তারা পােবন 

একই �িতদান আমরাও পাব। আমরাও ঘের েথেকই আ�াহর রা�ায় িজহােদ অংশ�হণ করার �িতদান 

পাব যা িকনা সেবর্া� আমল। িন�ই আ�াহ (সুব) যােক পছ� কেরন তােকই এই সুেযাগ িদেয় থােকন। 

আমােদর উিচত িনেজেদর সুেযােগর স�য্বহার কের আ�াহর স�ি� েখাঁজা। 

আ�াহ (সুব) পুরুষেদরেক িনেয়ািজত কেরেছন নারীেদর ই�ত �হরী িহেসেব িক� আজ 

মুসিলম িবে�র িবিভ� �া�ের েবােনরা িশকার হে�ন চরম স�ানহানী, পাশিবকতা এবং অকথয্ 

িনযর্াতেনর। 

েবােনরা আমার, একবার িনেজেদরেক এই সকল েবানেদর অব�ায় িচ�া করুন। এভােবই যিদ 

চলেত থােক তেব েসই সময় িক খুব েবিশ দূের েয আমরা যারা এখনও আ�াহর অেশষ কৃপায় ভালআিছ 

আমােদরেকও একই অব�ার িশকার হেত হেব না? আমরা আ�াহর িনকট আ�য় চাই। আমােদর উিচত 

আ�াহর দয়ায় েসই িদেনর আেগই আমােদর �হরীেদর জািগেয় েতালা। তােদর মােঝ আমােদর মুসিলম 

ভাই- েবানেদর উপর িনযর্াতন কারীেদর উপযু� জবাব েদওয়ার জনয্ মেনাবল সৃি� করা এবং সেবর্াপির 



 

আ�াহর (সুব) িনকট �াথর্না করা িযিন আমােদর িবজেয়র �িত�িত িদেয় আমােদর অ�রেক িনি�ত 

কেরেছন।  

আ�াহ (সুব) বেলন, 

“যারা ঈমানদার তারা িজহাদ কের আ�াহর রােহ পক্ষা�ের যারা কােফর তারা লড়াই কের শয়তােনর 

পেক্ষ। সুতরাং েতামরা িজহাদ করেত থাক শয়তােনর পক্ষাল�নকারীেদর িবরুে� (েদখেব) শয়তােনর 

চ�া� একা�ই দুবর্ল।”  

সেবর্াপির আমরা আ�াহরই িনকট �াথর্না কির ৈধযর্য্, সাহিসকতা ও দৃঢ়তার সােথ িন�য় আ�াহর সাহাযয্ 

আমােদর একা� িনকেট।  

সকল �শংসা আ�াহর (সুবঃ)। সালাম ও শাি� বিষর্ত েহাক আ�াহর রাসূল (সঃ), তার পিরবার ও সাহাবী 

বেগর্র উপর। 

 

উে� আনাস  

২৫ িযল�দ, ১৪৩৬ িহজরী 


